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Queridos vecinos y vecinas,

Ya tenemos la Fiesta Mayor aquí y, como cada año, llega 
con muchas actividades para que podamos disfrutar 
de estos cuatro días de Fiesta. Son jornadas durante las 
cuales los y las llagostenses salimos a la calle más que 
nunca y nos encontramos con todos aquellos vecinos y 
vecinas que durante el año apenas vemos. Son días para 
fraternizar, disfrutar al máximo y tratar de aparcar las 
preocupaciones que tenemos durante todo el año.

Una vez más, la Fiesta Mayor es posible gracias al 
trabajo de muchos trabajadores del Ayuntamiento, 
de la Comisión de Fiesta Mayor y la Comisión Joven, 
al esfuerzo que hacen las entidades y al de muchas 
personas desinteresadas de nuestro municipio. A todos 
ellos, queremos agradecerles esta pasión que ponen 
para hacerlo posible, ya que sin ellos la Fiesta Mayor no 
sería un éxito. 

Por nuestra parte, hemos puesto todo nuestro corazón 
para hacer que ésta sea una Fiesta Mayor participativa, 
de todos y de todas, llena de color y alegría. 

No podría acabar este escrito sin mencionar a 
Sangrinaris, entidad encargada del pregón de este año 
con la celebración de su 25 aniversario.

¡Feliz Fiesta Mayor!

Óscar Sierra Gaona
Alcalde de la Llagosta



Festa Major de 

la Llagosta 2016

Estimats veïns i veïnes,

La Festa Major ja és aquí i, com cada any, arriba amb 
moltes activitats perquè puguem gaudir d’aquests 
quatre dies de festa. Són dies en què els llagostencs 
i les llagostenques sortim al carrer i ens trobem 
amb tots aquells veïns i veïnes que durant tot l’any 
gairebé no veiem. Són dies per fraternitzar, gaudir-
ne al màxim i tractar d’oblidar les preocupacions 
habituals.

Un cop més, la Festa Major és possible gràcies a la feina 
de molts treballadors de l’Ajuntament, de la Comissió 
de Festa Major i de la Comissió Jove, a l’esforç que fan 
les entitats i moltes persones desinteressades del nostre 
municipi. A tots ells, volem agrair-los aquesta passió que 
posen per fer possible la Festa Major, ja que sense ells no 
seria un èxit.

Per la nostra banda, hem posat tot el cor per fer que 
aquesta sigui una Festa Major participativa, de tothom, 
plena de color i d’alegria.

No vull acabar aquesta salutació sense felicitar els 
Sangrinaris, entitat que enguany celebra el seu 25 
aniversari i que és l’encarregada del pregó. 

Molt bona Festa Major!



Al inicio de septiembre nos disponemos a disfrutar de 
la fiesta más importante de nuestro pueblo y no es otra 
que la Fiesta Mayor. Los actos programados van dirigidos 
a todas las edades, ya que se elaboran pensando en los 
niños y niñas, los jóvenes y los adultos. 

Esperamos que la programación sea de vuestro agrado 
con actividades de toda índole, lúdicas, culturales y 
deportivas, pensadas con el objetivo de que los vecinos 
y vecinas podamos disfrutar plenamente de nuestra 
fiesta participando con alegría y diversión en un clima 
festivo y de convivencia como ha sido hasta ahora y lo 
seguirá siendo en el futuro.

Quiero agradecer una vez más a todas las personas y 
entidades así como a la Comisión de Fiesta Mayor y la 
Comisión Joven su participación y esfuerzo a lo largo 
de los meses que hacen posible que la fiesta tenga la 
dimensión que tiene y que sin ellos no sería la misma.

Os invito a participar activamente en nuestra fiesta y os 
deseo que la viváis con toda intensidad. 

¡Feliz Fiesta Mayor!

Mariano García Cividanes
Regidor de Cultura



A començament de setembre, com cada any, gaudirem 
de la festa més important del nostre poble, la Festa 
Major. Els actes programats van dirigits a totes les edats, 
ja que s’han elaborat pensant en els infants, els joves i 
els adults.

Esperem que la programació sigui del vostre grat amb 
activitats de tot tipus: lúdiques, culturals i esportives, 
pensades perquè els veïns i les veïnes ens ho puguem 
passar molt bé, participant-hi amb alegria i diversió en 
un clima festiu i de convivència com ha estat fins ara i ho 
seguirà sent en el futur.

Vull agrair una vegada més a totes les persones i entitats, 
així com a la Comissió de Festa Major i la Comissió Jove, 
la seva participació i el seu esforç durant tots aquests 
mesos d’organització, que fan possible que la festa tingui 
la dimensió que té i que sense la seva col·laboració no 
seria la mateixa.

Us convido a participar activament a la Festa Major i us 
desitjo que la visqueu amb tota intensitat.

Molt bona Festa Major!

Festa Major de 

la Llagosta 2016



5è RAL·LI FOTOGRÀFIC
Festa Major de la Llagosta
Diumenge 11 de setembre 
RESUM DE LES BASES

PARTICIPANTS: Totes les persones que ho desitgin, sense límit d’edat.

INSCRIPCIÓ
La preinscripció es podrà fer en persona de l’1 al 9 de setembre a:
a) OAC de l’Ajuntament (Pl. d’Antoni Baqué, 1).
De dilluns a divendres de 8.30 h a 14 h.
Dimarts i dijous de 16 h a 20 h.
b) Centre Cultural i Juvenil Can Pelegrí (C. Jaume I, 7-9). 
De dilluns a divendres de 16 h a 20 h, a la recepció.
c) El mateix dia del Ral·li a l’Ajuntament 
(Pl. d’Antoni Baqué, 1) de 10 h a 10.30 h.

També es podrà fer la preinscripció de l’1 al 9 de setembre a l’adreça: 
llagosta@gegants.cat.

S’hauran de facilitar les següents dades: nom i cognoms, DNI / NIE 
/ passaport, i dades de contacte (núm. de telèfon mòbil i adreça de 
correu electrònic).

NÚMERO DE PARTICIPANTS: El màxim de concursants és de 60 
persones.

TEMES
a) La Diada i la Festa Major de la Llagosta
b) Els Gegants i Gegantons de la Llagosta

FUNCIONAMENT DEL RAL·LI
Cada participant portarà la seva càmera digital (no cal que sigui 
professional), amb la targeta de memòria, cable de connexió i/o 
qualsevol dispositiu necessari per descarregar les fotografies als 
ordinadors de l’organització. La targeta de memòria haurà d’estar 
buida a l’iniciar-se el Ral·li i la càmera haurà de tenir la data i l’hora 
correctament ajustades.
Tots els participants hauran de prendre una fotografia de control que 
validarà la seva participació. S’haurà de fer el mateix dia del Ral·li, 
entre les 10 h i les 10.30 h, a l’Ajuntament (Pl. d’Antoni Baqué, 1).



Cada participant prendrà totes les fotografies que vulgui sobre els dos 
temes del Ral·li, però només podrà presentar 3 fotografies de cada 
tema, a més de la foto de control. En cas contrari, l’organització es 
reserva el dret d’anul·lar la seva participació.

Les fotos hauran d’haver estat preses durant el dia del Ral·li i entre les 
hores de la seva durada (de 10 h a 21 h màxim). L’organització descartarà 
les fotografies que no hagin estat preses durant el Ral·li o les que hagin 
estat manipulades. Qualsevol manipulació de la fotografia serà motiu de 
desqualificació del participant.

Els concursants hauran de presentar les seves fotografies el mateix dia 11 
de setembre, de 20.30 h a 21 h, a l’Ajuntament (Pl. d’Antoni Baqué, 1).
Una de les fotografies guanyadores del tema Gegants i Gegantons serà 
escollida com la imatge del cartell de la 8a Trobada Gegantera de la 
Llagosta, que es celebrarà al març de 2017 a les festes de Sant Josep.

PREMIS: D’entre totes les fotografies presentades, el jurat escollirà els 
següents premis:
a) Tema Diada i Festa Major: 3 premis de 50 euros cadascun
b) Tema Gegants i Gegantons: 3 premis de 50 euros cadascun

JURAT: estarà format per persones totalment desvinculades a les 
entitats organitzadores (serà un jurat totalment extern). 
Per tant, els socis i sòcies de Foto-Club i de la Colla Gegantera podran 
participar en aquest Ral·li Fotogràfic #FMlaLlagosta16.

VEREDICTE i LLIURAMENT DE PREMIS: tindran lloc el divendres 
16 de setembre a les 19 h a la Sala de Plens de l’Ajuntament de la 
Llagosta (Pl. d’Antoni Baqué, 1).

ORGANITZEN: Foto-Club la Llagosta i Colla Gegantera de la Llagosta

COL·LABORA: Ajuntament de la Llagosta

CONSULTA LES BASES COMPLETES QUE 
TROBARÀS A L’OAC, A CAN PELEGRÍ I AL 
PORTAL WEB www.llagosta.cat. TAMBÉ AL 
FACEBOOK, AL TWITTER I A L’INSTAGRAM 
DE LA COLLA GEGANTERA DE LA LLAGOSTA: 
SEGUEIX-NOS!



El 30 d’agost de 1936, el Comitè 
Revolucionari Antifeixista de la 
Llagosta va declarar la independència 
de la nostra localitat. Va ser el 
primer pas oficial cap a la segregació 
de la Llagosta del municipi de Sant 
Fost de Campsentelles, de la qual 
se celebrarà aquest any el 80è 
aniversari. L’acta d’aquella reunió, 
signada per Joan Sariol, Josep 
Noguer, Josep Sisó, Joan Bartalot i 
Joan Pujol, està disponible per ser 
consultada a l’apartat d’història 
del web municipal(www.llagosta.cat).

Posteriorment a l’assemblea del 
30 d’agost de 1936, es va fer la 
corresponent sol·licitud a la 
Generalitat i el conseller d’Interior 
d’aquell moment, Josep Tarradellas, 
va signar el document aprovant la 
petició, que va sortir publicat al 
Butlletí oficial de la Generalitat. 

El 24 de novembre de 1936, va ser 
constituït el primer Ajuntament de 
la Llagosta. El 1939, amb la victòria 
franquista a la Guerra Civil, la 
segregació va ser anul·lada. La 
segregació definitiva es va aconseguir 
el 1945.

Sabies que...
Ara fa 80 anys



#FMlaLlagosta16

Dimecres 7 setembre
10 a 14 h
17 a 21 h  Donació de sang      
 L’Engreskada (Saltats i Volats)
 al Casal d’Avis
 Banc de Sang

Dijous 8 setembre
22 h  Cercavila canalla 
         La Murga

24 h Km 0 
 L’Engreskada (Saltats i Volats)
 al balcó de l’Ajuntament

Divendres 9 setembre
17 h Pubilleta i Hereu 
 al carrer de l’Estació

19.15 h  Naixement de la Mariona,   
 gegantona de la Llagosta
           al balcó de l’Ajuntament, amb la   
 participació de les gegantones   
 de Sant Cugat del Vallès i    
 Canovelles

19.30 h Inauguració Exposició    
 Intergeneracional d’Art 
 a Can Pelegrí

20 h  Cercavila
        Amb els gegants de la Llagosta, Sant  
 Cugat del Vallès i Canovelles i altres   
 entitats locals



#FMlaLlagosta16Divendres 9

21 h  Pregó amb els Sangrinaris
         al balcó de l’Ajuntament

21.30 h  Espectacle arreu del món
 Amb la Companyia de dansa   
 colombiana Sentimiento Cimarrón
           a la plaça d’Antoni Baqué

22 h Corretasques
    Venda de tiquets a Can Pelegrí del 5 al 8  
 de setembre de 18 a 20 h
  Preu: 12 euros
   El consum de begudes alcohòliques   
 està reservat als majors de 18 anys
   Grup la Feria

22 h   Guatatiboa
 L’Engreskada (Saltats i Volats) 
     a l’Espai de concerts – Centre Cultural 

23 h  Concerts grups locals
          Visto, Apitxonator Rock, Sin retorno i  
 The Happy Funeral
          a la Marquesina - Parc Popular

23 h  Rotonda Murga
         a la cruïlla de l’av. del Primer de Maig  
 amb el carrer de l’Estació 

23.30 - 5 h Disco amb
 VIPS KILLING THE SUMMER 2016
 La millor música electrònica del moment
                   a l’Espai de concerts – Centre Cultural 
                    Associació de Djs de la Llagosta 

24 h  Ball de nit 
         Amb l’orquestra Sabor Sabor 
         al carrer de l’Estació



#FMlaLlagosta16

Dissabte 10 setembre
10 a 14 h  Torneig de dòmino
                     al Bar El Parque
                     Entidad Dominó la Llagosta

11 h  Jocs de Protecció Civil 
        a l’avinguda del Primer de Maig 
        Protecció Civil la Llagosta

12 h  Competició Free Style
           a l’Espai de concerts – Centre Cultural 
           Volats

12.30 h  Exhibició Okinawa Team
              a la plaça d’Antoni Baqué
              Okinawa Team 

14.30 h  Paella
         Aquest any, se celebra el 25è aniversari  
 de la paella popular
         al Parc Popular
         La Murga 

18 h   Aquí hay tomate 
 L’Engreskada (Saltats i Volats)   
 a la plaça de la Sardana

18.30 h  Ballada de sardanes
              a la plaça d’Antoni Baqué
             Agrupació Sardanista de la Llagosta

18.30 h Torneig de futbolí
 En finalitzar l’acte, es farà l’entrega de  
 trofeus
 a la Peña Madridista (plaça de Pere IV)
 Peña Madridista la Llagosta



#FMlaLlagosta16Dissabte 10

20 h  Festival Festa Major La Room
         a la plaça d’Antoni Baqué
         La Room

22 h  Correfoc 
         Sortida: carrer de l’Estació amb carrer de  
 Caldes
         Les Llagostes de l’Avern 

22.30 h  Concert rociero 
         Amb el grup Brisas 
        a la plaça d’Antoni Baqué

23 h  Disco mòbil - mòbil
   Sortida: passeig de Joan Miró
   Arribada: a les 3 h a la Marquesina - 
 Parc  Popular
 Sangrinaris 
 Associacio DJ’s la Llagosta VIP’s

23.30 h  Disco amb VIP’s - RETRO PARTY 90’s
 Tribut al millor so dels 90
              a la Marquesina - Parc Popular
              Associació DJ’s la Llagosta VIP’s



#FMlaLlagosta16

 Espai de concerts - Centre Cultural 

23 h  Concert de La Bambula
00.30 h  Concert de La Loca Histeria

3 h     Música DJ – Barraka Rock 
 Comissió Jove Festa Major’16
                

24 h  Ball de nit 
         Amb l’orquestra Karamba
        al carrer de l’Estació

1 h   Sangriada 
 a la cruïlla del carrer de l’Estació amb  
 l’avinguda del Primer de Maig
 Sangrinaris     

Dissabte 10



#FMlaLlagosta16

Diumenge 11 de setembre

10 a 10.30 h Inscripcions al 5è Ral·li 
     Fotogràfic Festa Major 2016  
  a l’Ajuntament de la Llagosta
  Preinscripcions i bases: de l’1 al 9 de  
  setembre a l’OAC, a Can Pelegrí i         
  a www.llagosta.cat. També a l’adreça       
  llagosta@gegants.cat
  Veredicte i entrega de premis: 
  16 de setembre a les 19 h 
  a la Sala de Plens de l’Ajuntament
  Foto-Club la Llagosta i Colla 
  Gegantera de la Llagosta

10 h Torneig de dòmino 
 En finalitzar l’acte, es farà l’entrega de  
 trofeus  
 a la Peña Madridista (plaça de Pere IV)
 Peña Madridista la Llagosta

11 h  Cercavila familiar gegant
         Vine a passejar en família amb els
 gegants i gegantons de la Llagosta
 Sortida: Centre Cultural

11.45 h  Hissada de bandera

12 h  Homenatge a Catalunya 
         Amb el Centro Aragonés de Mollet,  
 Colla Gegantera, Casa de Andalucía i  
 Grup de Ball de Gitanes
 a la plaça d’Antoni Baqué
        Grup de Ball de Gitanes de la Llagosta

12 h  Diada infantil
          Amb  inflables, tallers…
          al carrer de l’Estació
          La Murga

https://mail.diba.cat/OWA/redir.aspx?SURL=nOWkBB9spLhRYnhJcsNftr0aMur5-NklytPu2J3s5pDmOoC6lpbTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBsAGwAYQBnAG8AcwB0AGEALgBjAGEAdAA.&URL=http%3A%2F%2Fwww.llagosta.cat
https://mail.diba.cat/OWA/redir.aspx?SURL=AalQVcvYapWduZhClrlVNJdge7oxmqR5XJsdmhD1EbXmOoC6lpbTCG0AYQBpAGwAdABvADoAbABsAGEAZwBvAHMAdABhAEAAZwBlAGcAYQBuAHQAcwAuAGMAYQB0AA..&URL=mailto%3Allagosta@gegants.cat


#FMlaLlagosta16Diumenge 11

12 h   Vermut 
         Amb Blue Birds 
          a la Marquesina - Parc Popular

16 h   La pura
 L’Engreskada (Saltats i Volats)          
 a l’avinguda de l’Onze de Setembre

17 h  Berenar i concurs de futbolí 
         a l’avinguda de l’Onze de Setembre
         Esplai Dijoc

17  i 20 h Teatre: Marilyn, alguien llamada  
 Norma Jeane
             al Centre Cultural  
             Taquilla inversa
 Companyies del grup de teatre Tell

17.30 h  Exhibició balls
              a la plaça d’Antoni Baqué
              Casal d’Avis

18 h  Gimcana juvenil
         a la plaça de la Sardana 

18 h  Concurs de truites 
         al carrer de l’Estació
         La Murga



#FMlaLlagosta16

18 h  Tasta’m i salta – CONCURS DE PINTXOS
 Rua popular pels bars que participen al  
 concurs. Venda de tiquets al local dels  
 Saltats (c. de Sant Pau, 25 ) del 5 al 8 de  
 setembre, de 17 a 21 h
 Preu: adults 12 € ( 6 consumicions + 6  
 pintxos + 1 mocador + 1 xiulet )
 Preu infants: 6 € ( 3 consumicions + 3  
 pintxos + 1 xiulet )
 El consum de begudes alcohòliques està  
 reservat als majors de 18 anys
 Saltats

19 h  Cabaret de circ 
         a l’avinguda de l’Onze de Setembre

22.30 h  Espectacle teatre musical 
 Lo tuyo y lo mío
              a la plaça d’Antoni Baqué

23 h   All Star Karaoke 
 Ràdio la Llagosta 
           a l’Espai de concerts - Centre Cultural
 Karaoke amb música en viu per celebrar  
 els 30 anys de Ràdio la Llagosta (100.4  
 FM). Consulta el repertori al web   
 www.allstarkaraoke.info i apunta’t del  
 29 d’agost al 8 de setembre a l’OAC
 Places limitades
 Amb la col·laboració de SAK Restaurant

24 h  Ball de nit 
         Amb l’orquestra Swing Latino
         al carrer de l’Estació

Diumenge 11

https://mail.diba.cat/OWA/redir.aspx?SURL=3Zqk2s71pCnbY7w6KJ5At0y6KR57pB3V1zsGYtQBfjvc8NpzNKDTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBhAGwAbABzAHQAYQByAGsAYQByAGEAbwBrAGUALgBpAG4AZgBvAA..&URL=http%3A%2F%2Fwww.allstarkaraoke.info


#FMlaLlagosta16

Dilluns 12 de setembre
12 h  Animació, festival d’escuma i inflable 
 Amb el grup Més tumàcat
 a l’Espai de concerts – Centre Cultural

14 h  Homenatge a la gent gran 
          al Centre Cultural
        Casa de Andalucía de la Llagosta

18 h  Ball de tarda
        amb Pentagrama Duet
        al carrer de l’Estació

19 h   Campus panotxae    
 L’Engreskada (Saltats i Volats) 
          al carrer de les Escoles

19.30 h  Havaneres i rom cremat
              Amb el grup Port Bo
              a la plaça d’Antoni Baqué
              Col·labora: La Murga



#FMlaLlagosta16Dilluns 12

22 h  Castell de focs 
 al carrer del Montseny, al costat de la fira

22.30 h   Veredicte final de l’Engreskada
   a l’Espai de concerts - Centre Cultural

23 h  Espectacle fi de festa 
     Amb Txabi Franquesa com a artista   
 principal, la màgia del Mag Ezker i la  
 presentació d’Ulises i Eli 
 a l’Espai de concerts - Centre Cultural



#FMlaLlagosta16

Activitats permanents

Exposició Concurs de cartells de Festa 
Major 2016
Del 5 al 12 de setembre de 18 h a 20 h
al Centre Cultural

16è Concurs Estatal de Fotografia
El dia 7 de setembre a les 19 hores es fallarà i es 
lliuraran els premis del concurs. 
Exposició de les obres participants del 9 al 30 de 
setembre al Centre Cultural de 17 a 20 hores
(Foto-Club la Llagosta)

XIII Exposició Intergeneracional d’Art
Organitzada per diversos artistes de totes les 
edats de la Llagosta, inclosos els alumnes d’Art del 
Casal d’Avis, i obres d’artistes convidats d’altres 
poblacions.
Del 9 al 24 de setembre. Horari de Can Pelegrí. 
Acte d’inauguració dia 9 a les 19.30 h. 
A Can Pelegrí 
Col.labora: Susana Iglesias



#FMlaLlagosta16

ACTIVITATS 
ESPORTIVES 

Dissabte 10 de setembre

11 h  2n Festival de patinatge artístic  
 Festa Major 
 Club Patí la Llagosta
 a la Carpa de l’INS Marina

 Partits del CD La Concòrdia 
15.45 h  CD La Concòrdia sènior femení B
17 h CD La Concòrdia sènior femení A  
 (2a Divisió Nacional) 
 Rubí (1a Divisió Nacional)
18.30 h  CD La Concòrdia sènior masculí 
 al CEM El Turó

 Partits del FS Unión Llagostense
16 h  FS Unión Llagostense juvenil A
17.15 h  FS Unión Llagostense juvenil B
18.30 h  FS Unión Llagostense sènior B
19.45 h  FS Unión Llagostense sènior A
 al Poliesportiu Antonio García Robledo 

17 h  Trofeu Festa Major del CD Viejas Glorias
 al Camp Municipal de Futbol Joan Gelabert

Dissabte 17 de setembre

D’11 a 13 h i de 16 a 20 h
II Torneig Mero Alonso
Handbol Club Vallag
al Poliesportiu Antonio García Robledo



Recomanacions 
per al correfoc
Dissabte 10 de setembre 22 h

Per als participants
· Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i    

pantalons llargs.
· Portar un barret amb ales que cobreixi el cap i tapar-se el 

clatell amb un mocador de cotó.
· Protegir-se els ulls.
· Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc...).
·Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de 

les explosions pirotècniques.
· No demanar aigua als veïns.
· Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
· Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, 

havent d’utilitzar únicament els preparats pels 
organitzadors.

· Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.
· Adoptar una actitud correcta amb els diables i no 

obstaculitzar el pas ni fer-los caure.
· Seguir en tot moment les indicacions dels diables.
· Assabentar-se abans de l’inici del recorregut del correfoc i 

dels punts d’assistencia sanitària.
· En el cas de patir cremades, dirigir-se immediatament als 

punts d’assistencia sanitària.
· En cas de perill, seguir les instruccions dels diables.

Per als veïns i comerciants
· Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
· Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que 

en disposin.
· Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb 

cartrons gruixuts.
· Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
· No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc 

per la perillositat que representa.
· Desconnectar tot tipus d’alarmes.
· Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui 

dificultar els pas dels actors, organitzadors i participants al 
correfoc.







#FMlaLlagosta16

En agraïment a la vostra participació i 
treball a la Festa Major 2016

Entitats col·laboradores
Agrupación Cultural Galega Alborada de La Llagosta - 
Agrupació de Jubilats i Pensionistes de la Llagosta - Agrupació 
Sardanista la Llagosta - Asociación Rociera Andaluza de La 
Llagosta - Associació DJ’s la Llagosta VIP’s - Casa de Andalucía 
- CD la Concordia - CEM El Turó - Club Esplai Dijoc - Club Patí 
la Llagosta - Colla Gegantera de la Llagosta - Entidad Dominó 
La Llagosta -  Escola de dansa La Room - FS Unión Llagostense 
- Grup de Ball de Gitanes de la Llagosta - Grup de Percussió 
LOTOKOTÓ -  Grup de teatre TELL - Grup La Feria - Grup la 
Murga - HC Vallag - INS Marina - l’Engreskada - La Llagosta 
Brava - La Llagosta Club de Ball - Les Llagostes de l’Avern - 
Okinawa Team - Peña Madridista - Saltats - Sangrinaris la 
Llagosta - Volats

Agraïments especials: 
Policia local  -  Brigada Municipal  - Protecció Civil  - Foto Club 
la Llagosta - Comissió Cultura de Festa Major - Comissió Jove 
de Festa Major - Ràdio la Llagosta  - Don Simón

BONA FESTA MAJOR!


